
بسمه تعالی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قم

واحد آموزش و پژوهش

« فرآیند پژوهش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قم »

هدف از انجام فرآیند : 
 بررسی طرح های پژوهشی ارسالی به واحد آموزش و پژوهش اورژانس جهت اجرا

خدمت گیرندگان :  
کلیه پرسنل اورژانس قم و اعضای هیئت علمی که طرح پژوهشی خود را به واحد پژوهش تسلیم می 

دارند.

خدمت دهندگان :  
اعضای کمیته پژوهش، داوران و دبیر پژوهشی که امور پیگیری طرح های ارسالی را انجام می دهد .

مدارک و اطالعات مورد نیاز :  
فرم پرسشنامه موضوعی و در صورت تایید آن، پروپوزال طرح پژوهشی 

فرم های مورد نیاز :  
 فرم پرسشنامه موضوعی، فرم پرسشنامه طرح تحقیقاتی، فرم های داوری طرح، فرم صورتجلسه کمیته 

پژوهشی



شرح مراحل انجام کار 

ارسال «پرسشنامه موضوعی» تکمیل شده توسط پژوهشگر 
به دبیر پژوهشی و ثبت موضوع درخواستی به نام پژوهشگر

ارسال پرسشنامه موضوعی به داوران (حداقل دو داور) توسط دبیر 
پژوهشی وطرح موضوع در کمیته پژوهشی جهت اخذ تصمیم

اعالم نتیجه کمیته پژوهشی در رابطه با تایید یا رد موضوع پژوهش و در صورت 
تایید موضوع یا رفع نواقص موضوعی، تکمیل پرسشنامه طرح تحقیقاتی ( پروپوزال )

ارسال پروپوزال به دبیر پژوهشی توسط پژوهشگر و ارسال 
پروپوزال طرح تحقیقاتی به داوران توسط دبیر پژوهشی

مطرح کردن طرح تحقیقاتی در کمیته پژوهشی و اعالم نتیجه نهایی یا درخواست 
ویرایش و سایر اقدامات بر حسب نظر کمیته پژوهشی به مجری طرح

در صورت تایید طرح ، شروع انجام آن توسط پژوهشگر و  ارائه 
مقاله پژوهشی توسط پژوهشگر به کمیته پژوهشی



در هر یک از مراحل فوق به صالحدید شورا ، درخواست ویرایش یا تجدید نظر در مراحل مختلف 
پژوهش صورت خواهد گرفت.

مسئولیت ها و اختیارات هر فرد :  
دبیر پژوهشی : 

 ثبت موضوع درخواستی به نام پژوهشگر، ارسال پرسشنامه موضوعی یا طرح تحقیقاتی به داوران و 
مطرح کردن آن در کمیته پژوهشی، دریافت و اعالم نتیجه داوری و کمیته پژوهشی به مجری، 

بررسی طرح تحقیقاتی از نظر ساختار و متدولوژی و در صورت لزوم، بازگشت آن به پژوهشگر جهت 
اعمال ویرایش و تغییرات، ارسال پروپوزال طرح تحقیقاتی به داوران، تکمیل فرم صورتجلسه کمیته 

پژوهشی، گزارش گیری طبق برنامه زمان بندی شده از پژوهشگر

داور پژوهشی : 

انجام داوری علمی در پرسشنامه موضوعی یا پرسشنامه طرح تحقیقاتی و تکمیل فرم داوری و 
ارسال آن به دبیر پژوهشی

اعضای کمیته پژوهشی : 

بررسی پرسشنامه موضوعی و طرح تحقیقاتی از لحاظ علمی، موضوع، کاربرد، اهمیت، اولویت، و 
نکات ویرایشی، و اعالم نتیجه آن به دبیر پژوهشی حاضر در جلسه جهت تکمیل صورتجلسه کمیته 

پژوهشی

ضوابط :  
نشست کمیته پژوهشی به صورت ماهانه یا به صالحدید ریاست اورژانس و دبیر پژوهشی زودتر از موعد 

مقرر صورت خواهد گرفت. 
موضوعات بر اساس اولویت های پژوهشی طراحی شده توسط کمیته پژوهشی ترتیب اثر داده خواهد 

شد. 
ارتباط مستقیم پژوهشگر با دبیر پژوهشی خواهد بود اما در صورت نیاز، پژوهشگر نزد شورا یا داوران فرا 

خوانده خواهد شد.

نوع فناوری مورد استفاده جهت ارتباط :  
ems.pajuhesh@muq.ac.ir پست الکترونیک واحد پژوهش اورژانس قم به آدرس 



مدت زمان انجام کار : 
 از زمان تحویل "پرسشنامه موضوعی"  به دبیر پژوهشی تا اعالم نتیجه آن : یک ماه

از زمان تحویل "پرسشنامه طرح تحقیقاتی"  تا اعالم نتیجه آن : دو ماه

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم
واحد آموزش و پژوهش


